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2017. szeptember 22-én fogadta el csoportunk az éves munkatervet.  

Az év folyamán 4 ülést tartottunk, melyen az előttünk álló feladatainkat beszéltük meg, illetve 

értékeltük a már meglévőket. 

Fő tevékenységi körünket továbbra is a jeles napok köré szerveztük, melynek egy részéről fa-

liújságon tájékoztattuk a tanulókat.  

Az őszi és tavaszi papírgyűjtés nagy sikerrel zárult: Az ősz eredményeket is felülmúlta a tavaszi 

gyűjtés, ahol 3 felső tagozatos osztály külön-külön 1 tonna feletti papírt gyűjtött. Az  osztályo-

kat az alsó és felső tagozaton egyaránt tortával jutalmaztuk. 

Megvalósított tevékenységeink: 

 Takarékossági világnap  

 Állatok világnapjáról a felső tagozaton faliújságon tájékoztattuk a diákokat. 

Az alsó tagozaton állatok világnapját a tanító nénik projektnap keretében szervezték, 

melynek során minden osztály egy-egyállatot ismert meg alaposabban. 

 Kézműves foglalkozás: 2017. december 20-án, a felső tagozaton kézműves foglalkozá-

son vehettek részt az érdeklődő tanulók. A munkacsoport tagjainak segítségével aján-

dékokat, üdvözlőlapokat, karácsonyfadíszeket készíthettek szüleiknek, szeretteiknek. 

Ugyanezen a napon az 5. b osztály karácsonyi műsorral kedveskedett hozzátartozóik-

nak. 

Az alsó tagozaton minden osztály a már hagyományos karácsonyi műsorral köszön-

tötte a vendégeiket. 



 Föld órája 

 Föld napja 

 Energiatakarékosság napja 

 Víz világnapja 

 Happy hét 

 Legfontosabb rendezvényük a Fenntarthatósági témahét programsorozata volt: A 2018. 

évi Fenntarthatósági Témahét témái az épített környezet védelme, a tudatos vásárlás és 

a fogyasztóvédelem köré szerveződtek.  

Az osztályok egy osztályfőnöki óra és délutáni foglalkozások keretében vettek részt a progra-

mokon. Hétfőtől kezdődően különféle feladatokat kaptak, melyekről iskolarádión, öko munka-

csoport által szerkesztett hirdetőtáblán, valamint az osztályfőnököktől értesülhettek.  

Az alsó tagozaton Piacon vagy szupermarketben? a  felső tagozaton osztályfőnöki óra kereté-

ben Élelmiszer-hulladék felmérés témában csatlakoztunk a témahét programjához. Tantárgyi 

integráció formájában megjelent a téma magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetis-

meret, földrajz, természetismeret, informatika és idegen nyelv órákon is. 

A hét folyamán minden nap ebben a témában egy-egy fontos eseményről vagy egy tavaszi jeles 

dátumról szólt, így olyan ismeretekhez juthattak a gyerekek, amelyek bővítették meglévő tudá-

sukat. Szerdán vetélkedő (akadályverseny) formájában adhattak számot a hallottakról a felső 

tagozatos csapatok. 

Megismerkedhettek az interjú készítésével, melyet sajtótájékoztató formában szerveztünk. Bor-

sos Hajnalka élelmezés- vezetőt lehetett kérdezni, aki az iskolai étkeztetésről beszélt.  

A felső tagozat előadáson vett részt, melyet Eszterhai Csaba tartott: Élelmiszer-alapanyag elő-

állítása a kezdetektől témában.  

 Jeles nap: Anyák napja 

 

A beszámolót a munkacsoport tagjai elfogadták. 

 

Devecser, 2018. 06. 05.        Halász Lászlóné 


